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Mødet afholdes på Fredericia Rådhus- Gothersgade 20 i mødelokale 620 (1.sal). Bemærk venligst, at
mødet er flyttet fra Mehldals Rådhus (Fredericia) til Fredericia Rådhus.
Der serveres frokost efter mødet.
Deltagere: Tommy Bach, Assens Kommune, Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune, Karen
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Kerteminde Kommune, Mie Pedersen, Langeland Kommune, Susanne Brockstedt, Middelfart
Kommune, Ulla Bryøe Andersen, Nordfyns Kommune, Trine Egholm, Nyborg Kommune, Peter
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Erling S. Pedersen, Varde Kommune, Sonja Miltersen, Vejen Kommune, Jørgen Friis, Ærø
Kommune, Jens Jørn Bøvling, Region Syddanmark, Filip Dalengaard, KKR, Camilla Fyhn Milland,
Socialsekretariatet, Lene K. Kamp, Socialsekretariatet.
Tina Lippert, sekretariatsleder i Familiestaben børn og unge, Vejle Kommune, deltager under
punkt 2
Afbud: Sten Dokkedahl, Faaborg Midtfyn Kommune, Jakob Kyndal, Aabenraa Kommune,
repræsentant fra Billund Kommune, Henning Kjærgaard, Fanø Kommune, Lars Rasmussen,
Kolding Kommune, Claus Sørensen, Svendborg Kommune, Kirsten Tønnesen, Vejle Kommune
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Strandvænget
6. Fordeling af underskud på behandlingsafsnittet i Toftlund afdeling under Center for
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10. Orientering om belægningsprocenter for 1. kvartal 2012
11. Region Syddanmark; udpegning af ny kommunal repræsentant til Samrådet for
Udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem kommunerne og
Region Syddanmark.
12. Fast mødested i Socialdirektørforum
13. Orienteringspunkter
14. Eventuelt og næste møde
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1. Godkendelse af referat
2. Tilsyn
Baggrund
Kommunernes håndtering af tilsyn på det specialiserede børne- og ungeområde har været meget
i fokus og er blevet kritiseret i de nationale medier.
Social‐ og integrationsministeren og KL indgik den 24. november 2011 en partnerskabsaftale om
indsatsen på socialområdet. Efterfølgende er det første skridt i udmøntningen taget med en
aftale om et kvalitetsløft i kommunernes tilsyn med anbringelsessteder for børn.
Aftalen om tilsyn lægger op til, at kommunerne foretager et eftersyn af tilsynet og bl.a. drøfter,
om tilsynsopgaven kan få et kvalitetsløft gennem et styrket tværkommunalt samarbejde. Det
gælder både i forhold til kvaliteten af opgaven og i forhold til organiseringen af tilsynet, herunder
adskillelsen af det driftsorienterede tilsyn fra de medarbejdere, der anbringer børn.
Socialdirektørforum anbefalede den 1.marts, til KKR, at der udarbejdes en fælles
kvalitetsstandard, hvorefter der skal ses på forslag om fælles uddannelse samt
entreprenøraftaler/ samarbejdsaftaler.
Socialdirektørforum anbefaler, at man i samme omgang også ser på tilsyn på voksenområdet.
Det blev bemærket, at det er vigtigt, at tilsynet udføres ud fra både et kontrol- og
udviklingsperspektiv.
KKR besluttede på deres møde den 21.marts at følge anbefalingen fra Socialdirektørforum.
Efterfølgende er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde anbefalinger til:
1. Kvalitetsstandard for tilsyn
2. Organisering af tilsyn
3. Fælles uddannelse

Endvidere foreslår Forretningsudvalget, at der skal suppleres med, at kontrolaspektet ved
tilsynene tilføjes. Det foreslås, at det kan være et review- board, der står for stikprøvekontroller
af tilsynene, så der sikres, at der er kvalitet og orden i tilsynene, samt udvikling i tilbuddene. Det
foreslås, at der bliver et certificeret system, så der kan blive fokus på mere faglighed og mere
kontrol- også for borgeren. Syddanmark vil gerne være pilotregion i forhold til at afprøve dette.
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Aabenraa Kommune inviterer til tværkommunalt samarbejde om styrket driftstilsyn på
anbringelsesstederne for børn og unge; dvs. en udmøntning af afsnit 3 i arbejdsgruppens
anbefalinger vedr. organisering på det sociale område. Samarbejdet kan omfatte to eller flere
kommuner og der er ikke på forhånd nogen over- eller undergrænse for hvor mange kommuner,
der kan være med. Invitation til det tværkommunale samarbejde kan ses i bilag 2b

Sagen vil blive behandlet på møde i Kommunaldirektørkredsen den 16.august og i KKR den 29.
august.

Formand for arbejdsgruppen, sekretariatsleder Tina Lippert, Vejle Kommune deltager på mødet
og orienterer om processen og resultaterne.

Bilag
2a:Forslag til fælles kvalitetsstandarder for tilsyn, modeller for organisering af tilsyn og fælles
uddannelse
2b: Invitation til tværkommunalt samarbejde omkring styrket driftstilsyn på
anbringelsesstederne for børn og unge

Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at der indstilles til KKR, at
1. forslag til kvalitetsstandarder godkendes og anvendes i alle 22 kommuner
2. mulighederne for fælles organisering drøftes
3. mulighederne for fælles uddannelse drøftes
4. der laves et certificeringssystem for at kvalitetssikre tilsynene i Syddanmark.
Beslutning
Tina Lippert gennemgik hovedkonklusionerne i arbejdsgruppens afrapportering.

Der var en fælles holdning i Socialdirektørforum om, at hvis forslaget om den statslige model
optrappes, er det vigtigt, at kommunerne står sammen om at løfte tilsynsopgaven. Det giver en
højere grad af legitimitet med en tilsynsmodel, hvor kommunerne ikke fører tilsyn med sig selv.
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Socialdirektørforum indstiller til KKR, at
1. fælles kvalitetsstandarder godkendes og anvendes i alle 22 kommuner.
2. der arbejdes mod fælles organisering af det driftsorienterede tilsyn. Det er særligt vigtigt at
der er fokus på uvildigheden i tilsynene, og at der signaleres, at der ikke føres tilsyn med egne
tilbud. Det er vigtigt, at der er en grad af fleksibilitet, således at der ikke kun er én
samarbejdsmodel.
3. der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal kigge på mulighederne for fælles uddannelse på
børne- og unge området.
4. drøftelserne omkring et certificeringssystem afventer Ministerens udspil omkring
tilsynsopgaven. Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune, vil vende idéen om et
certificeringssystem i akkrediteringsnævnet (ikas).

3. Situationen på Nyborgskolen
Baggrund
Region Syddanmark har tilsendt status for situationen på Nyborgskolen. Nyborgsskolen er et
landsdækkende tilbud. Se bilag 3a.
Socialdirektørforum blev til mødet den 12. oktober 2011 orienteret om at Nyborgskolen flyttes
til Fredericia i sammenhæng med Center for Høretab (Fredericiaskolen). Baggrunden er det
faldende elevtal, og en forventning om et elevtal på knap 20 fra skoleåret
2012/2013. Der ville med en flytning kunne sikres fortsat økonomisk balance med et elevtal på
17 – 18 elever. Region Syddanmark forventer dog ultimo juni maximalt 10 – 12 elever.
Der er i forvejen underskud opsamlet på Nyborgskolen, og dette i sammenhæng med det
forventede underskud i det kommende skoleår, gør situationen uholdbar. Region Syddanmark
har henvendt sig til undervisningsministeriet, for at få afklaret, hvorledes en evt. lukning af
Nyborgskolen vil skulle håndteres. Jacob Stengaard Madsen giver på mødet en ajourført
orientering om situationen på Nyborgskolen.

Der er på Forretningsudvalget foranledning foretaget en rundspørge blandt de 22 kommuner i
Syddanmark om deres forventede brug af Nyborgskolen i skoleåret 2012/2013. Se bilag 10b. Der
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blev på mødet i Socialdirektørforum den 16. Maj 2012 orienteret om resultatet af opgørelsen.
Opgørelsen viser, at ingen af de 15 kommuner der indgår i opgørelsen forventer, at visitere
elever til Nyborgskolen til skoleåret 2012/2013.

Der bør være en drøftelse af, hvor der fremadrettet skal være tilbud til denne målgruppe, da der
tilsyneladende ikke er samme behov som tidligere.
Bilag
3a: Situationen på Nyborgsskolen
3b: Notat omkring anvendelse af specialskoler for døve børn
Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at den fremtidige situation på Nyborgsskolen drøftes.
Beslutning
Jens Jørn Bøvling orienterede om situationen på Nyborgskolen. Der er pt. 10 elever på
Nyborgskolens skoledel og 11 på elevhjemmet (1 elev følger andet skoletilbud). Da der først er
økonomisk balance med et elevtal på 17, er dette ikke økonomisk rentabelt. Region Syddanmark
har endnu ikke modtaget svar fra undervisningsministeriet om, hvorledes en evt. lukning af
Nyborgskolen skal håndteres. Region Syddanmark vurderer, at der på landsplan er et behov for
ca. 20 pladser til denne målgruppe. Socialdirektørforum vurderede på denne baggrund, at der på
landsplan kun er behov for et tilbud til målgruppen. Udover Nyborgskolen er der et privat tilbud
Castberggård, der har den samme målgruppe. Castberggård ligger i Hedensted.
Der var enighed om, at situationen med Nyborgskolen skal rejses i KKR. Det skal drøftes, hvad
den syddanske politiske holdning er til, hvem der skal drive tilbud til denne målgruppe, samt
hvor tilbuddet skal ligge. Socialdirektørforum indstiller til KKR, at KKR’s holdning til driftherre og
beliggenhed for et tilbud til målgruppen, skal rejses i KL.
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4. Region Syddanmarks forespørgsel til stillingstagen til afregning vedrørende nedlukning af
Kastaniely
Baggrund
Region Syddanmark orienterede Socialdirektørforum på mødet den 15. december 2011 om
lukningen af Kastaniely pr. 31. december 2012. Der blev endvidere orienteret om den foreløbige
fordeling af underskud mellem de involverede kommuner, se bilag 4.
Ifølge takstprincipperne skal den endelige opkrævning først foretages i forlængelse af
regnskabsafslutningen i det år, hvori tilbuddet lukkes. Region Syddanmark meddeler, at
opkrævningen i så fald foretages i april 2013.

Da der er tale om relativt store beløb for de berørte kommuner, kan det overvejes, om beløbet
skal opkræves via to regnskabsår således, at der opkræves et acontobeløb i regnskabsår 2012 og
resten af beløbet opkræves i regnskabsår 2013.
Socialdirektørforum anmodes om stillingtagen til, hvorvidt opkrævningen skal fordeles på to
regnskabsår (2012 og 2013), eller om hele beløbet skal opkræves efter regnskabsafslutningen af
regnskab 2012, hvorved der alene afregnes i april 2013.
Hvis modellen med fordeling mellem to regnskabsår besluttes, skal der endvidere besluttes en
fordeling for opkrævningen mellem de to regnskabsår.

Bilag
4: Kastaniely - Foreløbig fordeling af underskud mellem de involverede kommuner

Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum beslutter, hvorvidt beløbet skal:
(1) fordeles på to regnskabsår (2012 og 2013)
(2) opkræves efter regnskabsafslutningen af regnskab 2012
Hvis model 1 vælges bedes Socialdirektørforum beslutte en fordeling for opkrævningen mellem
de to regnskabsår. En mulig fordeling er at opkræve 50 % i 2012 og 50 % i 2013.

Beslutning
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Der var enighed om, at takstprincipperne i Styringsaftalen ikke fraviges. Beløbet skal derfor
opkræves efter regnskabsafslutningen af regnskab 2012, jf. model 2.

5. Region Syddanmarks forespørgsel og håndtering af underskud på det tidligere Strandvænget
Baggrund
Strandvænget og Østerhuse blev den 1. januar 2010 opdelt i fire nye organisationer: Engbo,
Skovhuse, Lilleskov og Østerhuse. Ved udgangen af 2009 var der på Strandvænget et
akkumuleret underskud på ca. 31 mio. kr. Dette underskud var opstået primært på baggrund af
for høje lønomkostninger i 2008 og 2009. De nye organisationer stod derfor primo 2010 med et
personale-tilpasnings behov svarende til ca. 50 fuldtidsstillinger.

Der blev på denne baggrund i marts 2010 lavet en økonomisk genopretningsplan, som tog højde
for, at den økonomiske effekt af personale-tilpasningen tidligst vil slå fuldt igennem fra oktober
2010. Det var endvidere en forudsætning i planen, at driften over årene 2010 – 2012 samlet
skulle gå i nul, således at den del af underskuddet der lå under 5 % af budgettet skulle
videreføres og afvikles via driften i 2013 og frem.

Som en del af genopretningsplanen er der i 2010 og 2011 indregnet midlertidige takstforhøjelser
på ca. 22 mio. kr. til dækning af den største del af det akkumulerede underskud fra 2008 og
2009. Brugerkommunerne blev orienteret om principperne i genopretningsplanen på et møde på
Strandvænget den 6. oktober 2009, herunder at den midlertidige takstforhøjelse ville gælde i 2
år.
Status
Hvor Engbo, Lilleskov og Østerhuse forventes at opfylde genopretningsplanen, vurderes det på
nuværende tidspunkt, at Skovhuse ved udgangen af 2012 vil have et underskud, som afviger 3,3
mio. kr. fra planen.
Årsagen er, at det i slutningen af 2011 har vist sig, at de gennemførte personaletilpasninger ikke
har været tilstrækkelige, og at vikarforbruget har været højere end forudsat, samt at der i 2011
har været betydelige engangsomkostninger vedrørende en række dyre ekstraordinære
personalesager.
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Skovhuse har aktuelt iværksat en række initiativer som uden en midlertidig takstforhøjelse vil
medføre, at det akkumulerede underskud ultimo 2014 vil være bragt ned under 5 % af
budgettet, hvilket altså er to år senere end oprindeligt planlagt.

Model for nedbringelse af underskud på Skovhuse
På denne baggrund foreslås det nu, at der indregnes en efterregulering på 1,7 mio. kr. i taksterne
for 2013 svarende til en midlertidig takststigning på 3 %. Sammenholdt med, at Skovhuse i 2013
selv skal finde et tilsvarende beløb i driften vil det medføre, at underskuddet senest ved
udgangen er 2013 er bragt ned under 5 % af budgettet.
Denne fremgangsmåde er ikke i overensstemmelse med takstprincipperne og kræver derfor en
godkendelse i Socialdirektørforum i Syddanmark.

Hvis takstprincipperne derimod skal følges, hvorved den del af det akkumulerede underskud i
2011, der ligger over 5 % af det omkostningsbaserede budget skal indregnes i taksterne for 2013,
vil det medføre en midlertidig takststigning i 2013 på knap 8 %.

Bilag

Indstilling
Socialdirektørforum anmodes om stillingtagen til, hvilken model der skal anvendes for
nedbringelsen af underskuddet på Skovhuse. Der er to modeller:
1) Der indregnes en efterregulering på 1,7 mio. kr. i taksterne for 2013 svarende til en
midlertidig takststigning på 3 %.
2) Den del af det akkumulerede underskud i 2011, der ligger over 5 % af det
omkostningsbaserede budget indregnes i taksterne for 2013. Det vil medføre en
midlertidig takststigning i 2013 på knap 8 %.

Beslutning
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Der var enighed om, at takstprincipperne i Styringsaftalen ikke fraviges. Den del af det
akkumulerede underskud i 2011, der ligger over 5 % af det omkostningsbaserede budget
indregnes derfor i taksterne for 2013, jf. model 2.

6. Fordeling af underskud på behandlingsafsnittet i Toftlund afdeling under Center for Misbrug og
Socialpsykiatri
Baggrund
Socialdirektørforum i Syddanmark blev ved mødet den 15. december 2011 orienteret om, at §
101 behandlingsafsnittet i Toftlund, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri (CMSP)
lukkes pr. 31. december 2011.

Samlet forventes der på den lukkede afdeling, at blive et akkumuleret underskud for 2011 på ca.
640.000 kr. på grund af manglende belægning af pladserne.
Misbrugscenter Toftlund blev indtil den 1/1 2011 drevet af Tønder Kommune i samarbejde
med Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune og Sønderborg Kommune. Herefter overtog
Region Syddanmark tilbuddet og drev tilbuddet videre, indtil det blev lukket den 31/12 2011.
Efter lukningen er der opstået tvivl omkring underskuddet efter lukningen kun skal fordeles
mellem de kommuner, der har brugt Toftlund i 2011 eller mellem alle de kommuner, der har
brugt tilbuddet tre år forud for 2011, hvori lukningen blev besluttet. Det er i rammeaftalen 2011
ikke klart defineret hvorledes et underskud skal fordeles, hvis et tilbud skifter myndighed.

Socialdirektørforum anbefalede på mødet den 1. marts 2012, at en jurist skulle se på sagen og
komme med en vurdering af, hvordan underskuddet efter lukningen skal fordeles. Se bilag 6. I
juristens besvarelse fremgår det, at underskuddet efter lukningen kun skal fordeles mellem de
kommuner, der har brugt Misbrugscenter Toftlund i 2011.

Bilag
6: Notat om afregning af Misbrugscenter Toftlund

Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum tager den juridiske vurdering til efterretning
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Beslutning
Der var enighed om at følge juristens vurdering således, at underskuddet fordeles blandt de
kommuner, der har anvendt tilbuddet i 2011.

7. Fælles fokus i Syddanmark
Peter Pietras og Jacob Stengaard Madsen orienterer om status på de 4 arbejdsgrupper under
”Fælles Fokus”.

Kate Bøgh blev på mødet i Socialdirektørforum den 1. marts 2012 udpeget til at indgå i
Styregruppen for Fælles Fokus i Syddanmark. Kate Bøgh starter pr. 1. August 2012 som ny
direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune. Socialdirektørforum skal derfor have
udpeget en ny repræsentant, der skal indgå i Styregruppen samt overtage formandsposten i
arbejdsgruppen omkring ”Kundebestyrelse”.

Kundebestyrelse

Kundebestyrelseskonceptet skal afprøves på følgende to pilotprojekt tilbud:
•

Tilbuddet Sydbo for målgruppen voksne udviklingshæmmede, beliggende på Sydfyn
(Svendborg Kommune)

•

Socialpsykiatriske botilbud Teglgårdshuset, beliggende i Middelfart.

Socialdirektørforum skal have udpeget op til fire repræsentanter, der skal indgå i hvert af de to
pilotprojekttilbud. Repræsentanterne skal være på direktør- eller chefniveau.
Arbejdsgruppen anbefaler, at der tages kontakt til kommuner der gør brug af henholdsvis Sydbo
og Teglgårdshuset, men som ligger udenfor Syddanmark med henblik på deltagelse i
kundebestyrelserne.
I bilag 7a fremgår det hvilke kommuner, der har borgere indskrevet på de to tilbud.
Der afholdes et fællesmøde, for de repræsentanter, der indgår i de to kundebestyrelser.
Fællesmødet skal sætte scenen for arbejdet i kundebestyrelserne, hvor fokus rettes mod
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samarbejde og udvikling. Fællesmødet arrangeres af Region Syddanmark, og forventes afholdt
den 26. september kl. 9.00 – 12.00.

Effekt
Arbejdsgruppen omkring arbejder med et pilotprojekt, hvor der vil kigges på effektmåling af
indsatser på det specialiserede socialområde, til at afdække progression hos den enkelte borger.
Arbejdsgruppen har valgt, at målgruppen for pilotprojektet skal være indenfor det
socialpsykiatriske område. Arbejdsgruppen vil høre, om der er kommuner der ønsker at deltage i
pilotprojektet. I bilag 7b, kommissoriet for arbejdsgruppen kan der læses mere om projektets
baggrund

Bilag
7a:Oversigt over kommuner der har visiteret borgere på de to pilotprojekt tilbud.
7b: Kommissorium for arbejdsgruppen omkring effektmåling.

Indstilling
Der indstilles til at:
1. Socialdirektørforum tager statusorienteringen til efterretning
2. Socialdirektørforum udpeger en repræsentant, der skal indgå i Styregruppen samt være
formand for arbejdsgruppen ”Kundebestyrelse”
3. Der udpeges op til fire repræsentanter der skal indgå i kundebestyrelsen på Sydbo
4. Der udpeges op til fire repræsentanter der skal indgå i kundebestyrelsen på
Teglgårdshuset
5. Kommuner der ønsker at deltage i pilotprojektet omkring effektmåling af indsatser på det
specialiserede socialområde melder ind på dette.

Beslutning
1. Socialdirektørforum tog orienteringen til efterretning
2. Socialdirektørforum udpegede Lise Plougmann Willer, Esbjerg Kommune, til at indgå i
Styregruppen samt være formand for arbejdsgruppen Kundebestyrelse.
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3. Det blev besluttet, at der sendes en mail til at de kommuner, der har borgere indskrevet
på Sydbo med mulighed for tilmelding af repræsentant til kundebestyrelsen.
Socialsekretariatet har ansvaret for denne forespørgsel.
4. Det blev besluttet, at Socialsekretariatet sender en mail til at de kommuner, der har
borgere indskrevet på Teglgårdshuset, med mulighed for tilmelding af repræsentant til
kundebestyrelsen. Middelfart Kommune meldte ud på mødet, at de gerne vil deltage i
kundebestyrelsen.
5. Arbejdsgruppen omkring effektmåling vil gerne have kommuner til at deltage i
pilotprojektet. Interesserede kan henvende sig til Socialsekretariatet på lkk@vejenkom.dk

8. Afdækning af hjerneskadeområdet i Syddanmark
Baggrund
Arbejdsgruppe til implementering af forløbsprogrammer på hjerneskadeområdet har til opgave
at udarbejde et aftaleudkast om tilpasning af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for
personer med pådraget hjerneskade til syddanske forhold.
Forud herfor har arbejdsgruppen til opgave at afdække, i hvilket omfang den nuværende indsats
afviger fra indsatsen i Sundhedsstyrelsens to forløbsprogrammer, til fremlæggelse for Det
Administrative Kontaktforum, Sundhedsstrategisk Forum og Socialdirektørforum. Afdækningen
er bilagt.
Til grund for afdækningen har arbejdsgruppen gennemført (1) en spørgeskemaundersøgelse,
hvor alle sygehuse og kommuner har svaret, og (2) to problemorientere gruppeinterviews.
Afrapporteringerne indgår i materialet. Det bemærkes, at de væsentligste fund vedr.
kommunikation i sektorovergange, herunder behovet for bedre kommunikation om kognitive
problemstillinger og mere enstrenget kommunikation med kommunen, er samsvarende med
resultater fra projektet ”Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng”.

Retning for det videre arbejde
Arbejdsgruppen anbefaler følgende til Socialdirektørforum angående udformningen af aftalen,
som tilpasser Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer på hjerneskadeområdet til syddanske
forhold:
-

At arbejdsgruppen arbejder videre med de problemstillinger, som rejses i notatet.
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-

At ICF danner grundlag for kommunikationen i overgangene på senhjerneskadeområdet. ICF
er et godt udgangspunkt for at formidle et tværfagligt billede af funktionsevne samt at
inddrage kognitive og emotionelle aspekter, som er relevante på senhjerneskadeområdet.

-

At opsporing og neurologisk udredning af hjerneskadede fra andre sygehusafdelinger end de
neurologiske (fx patienter med hjertestop) indgår i aftalen.

-

At der gives særskilt opmærksomhed til håndteringen af gruppen af unge, som er beskrevet i
forløbsprogrammet vedr. børn og unge, men som i sygehusregi indgår i voksengruppen.

Desuden ønsker arbejdsgruppen Socialdirektørforums tilkendegivelse af om aftalen bør
indeholde kvalitetsparametre og mulighed for benchmarking, fx hvad angår ventetider med
relevans for overgangene.
Anbefalingen fra DAK og Sundhedsstrategisk forum er:
Referat, Sundhedsstrategisk Forum den 26. juni 2012 1
Sundhedsstrategisk Forum drøftede kortlægning af status på senhjerneskadeområdet.
Forummet anbefalede til DAK, at arbejdsgruppens anbefalinger følges. Det er centralt, at
kommunikation sker via SAM:BO. Forløbskoordinatorer kan supplere men ikke erstatte SAM:BO.
I lyset af, at de puljefinansierede projekter på området udrulles i kommunerne, anbefales det, at
aftalen indeholder en hensigtserklæring om fælles kvalitetsparametre og benchmarking, men at
der ikke på nuværende tidspunkt indarbejdes specifikke kvalitetsparametre.
Referat, Det Administrative Kontaktforum den 26. juni 2012
Der var enighed om, at arbejdsgruppen på sigt skal arbejde videre ud fra de foreslåede
anbefalinger, og at aftalen i øvrigt bør indeholde kvalitetsparametre og benchmarking.
Forløbskoordinatorerne skal ikke erstatte Sam:Bo, da aftalerne for kommunikation på området
er godt beskrevet heri. Koordinatorerne kan være et supplement. Der blev fra kommunerne gjort
opmærksom på, at de pt. er i gang med at implementere forløbsprogrammet, og at status derfor
vil være et øjebliksbillede.
Bilag
8: Kortlægning af status - forløbsprogrammer for senhjerneskadede
Indstilling
1

Afventer endelig godkendelse.
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Socialdirektørforum skal tage stilling, med baggrund i anbefalingerne fra Sundhedsstrategisk
forum og DAK, de 4 forslag til udformning af aftalen og drøfte om aftalen bør indeholde
kvalitetsparametre og muligheder for benchmarking.
Beslutning
Socialdirektørforum følger indstillingerne fra DAK og Sundhedsstrategisk Forum, med en
bemærkning om, at arbejdsgruppen skal være opmærksomme på, om der kommer en ministeriel
udmelding om opgaveløsningen af hjerneskadeområdet.
Der foreslås, at kommunerne forbereder sig på en eventuel udmelding om, at opgaven kan
fratages kommunerne. Dette arbejde skal ligge i arbejdsgruppen under Udviklingsstrategien for
2012 som igangsættes i efteråret 2012.

9. Igangsættelse af tema i Udviklingsstrategien 2013; Fokus på det gode liv.
Baggrund
Et af temaerne i Udviklingsstrategien for 2013 er fokus på det gode liv.
Udfordring:
Samfundet og kommunerne står overfor en række dilemmaer i fremtiden for fortsat at kunne
tilbyde god kvalitet på de sociale tilbud. Det bliver en udfordring, at borgerne formentligt som
minimum vil forvente et uændret serviceniveau, mens kommunerne har udsigt til færre
ressourcer og færre medarbejdere til at løse opgaverne. Der bør fokuseres på og investeres i
styrker og ikke svagheder med fokus på livskvalitet. Her kan der hentes inspiration fra
rehabiliteringstankegangen ift. at tage udgangspunkt i, hvad et menneske kan, og ikke hvad det
ikke kan. Der er en række gode eksempler på projekter med udgangspunkt i brugeres styrker og
med at blive ”herre i eget liv”.

Initiativ:
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra både kommunerne og
handicaporganisationerne, som skal udarbejde oplæg til, hvordan der kan arbejdes med at
fokusere på livskvaliteten i tilbuddene. Det kan være ved at arbejde med nye modeller for de
værdisæt, der er i forholdet mellem tilbud og borgere. Det foreslås, at det endelige
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kommissorium for arbejdsgruppen aftales i Dialogforum, som består af 2 repræsentanter fra
Danske Handicaporganisationer, 1 repræsentant fra Forældre og Samfund, 2 repræsentanter fra
kommunerne, samt 2 fra formandskabet for KKR Syddanmark.
Der skal findes repræsentanter til den nævnte arbejdsgruppe inden 1.september.
Repræsentanter til arbejdsgruppen kan indmeldes ved at kontakte socialsekretariatet på
lkk@vejenkom.dk

Bilag

Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at sammensætningen af repræsentanter godkendes og at
kommunerne udpeger 2 repræsentanter til arbejdsgruppen.

Beslutning
Socialdirektørforum besluttede, at repræsentanterne til arbejdsgruppen skal være på
driftslederniveau.
Odense Kommune og Nordfyns Kommune vil gerne deltage med en repræsentant til
arbejdsgruppen. Derudover kommer der en repræsentant fra de sønderjyske kommuner.
Repræsentanterne meldes ind til Socialsekretariatet på lkk@vejenkom.dk

10. Orientering om belægningsprocenter for 1. kvartal 2012
Baggrund
Det er i Styringsaftalen 2012 aftalt, at der to gange årligt indberettes belægningsprocenter, så
Socialdirektørforum løbende kan følge udnyttelsesgraden. I bilaget ses de gennemsnitlige
belægningsprocenter for 1. kvartal 2012 herunder afvigelsen fra de budgetterede takster. Det er
i bilaget markeret, hvis den faktiske belægningsprocent afviger fra den faktiske
belægningsprocent med +/- 3 procentpoint. Set fra et økonomistyringsmæssigt perspektiv er en
afvigelse fra den budgetterede belægningsprocent dog ikke i sig selv problematisk, så længe
driften/ personale tilpasses.

Bilag
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10: Gennemsnitlige belægningsprocenter for 1. kvartal 2012

Indstilling
Der indstilles til, at Socialdirektørforum tager de gennemsnitlige belægningsprocenter for 1.
kvartal 2012 til efterretning.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning. Nyborg Kommune gjorde opmærksom på, at CSVCarlsminde Kollegiet fejlagtigt står noteret som et højt specialiseret tilbud. Dette er en fejl, da
CSV- Carlsminde Kollegiet er et klyngetilbud.

11. Region Syddanmark; udpegning af ny kommunal repræsentant til Samrådet for
Udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem kommunerne og Region
Syddanmark.
Baggrund
Ifølge vedtægterne for det fælles samråd for Udviklingshæmmede lovovertrædere, skal der i
Samrådet være en kommunal repræsentant med særligt kendskab til personkredsen og
institutioner for denne. Da den nuværende kommunale repræsentant, fra Tønder Kommune, går af
med pension i august i år, skal der udpeges en ny kommunal repræsentant til Samrådet.
Bilag:
11: Udpegning af ny repræsentant til samrådet for udviklingshæmmede

Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at der udpeges en ny kommunal repræsentant til Samrådet
for Udviklingshæmmede lovovertrædere.
Beslutning
Der var enighed om at udpege Gunnar Lund fra Vejen Kommune. Der vil på næste møde være en
skriftlig præsentation af Gunnar Lunds faglige baggrund.
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12. Fast mødested i Socialdirektørforum
Baggrund
På møde i Forretningsudvalget den 20.juni, blev der foreslået, at der med hensyn til møde og
tidsplanlægning tages udgangspunkt i fast mødested for møderne i Socialdirektørforum. Møderne
foreslås at være i Fredericia, og socialsekretariatet vil arbejde med at finde et egnet mødested.
Bilag:

Indstilling
Der indstilles til Socialdirektørforum, at forslaget fra Forretningsudvalget drøftes.
Beslutning
Der var enighed om at finde et fast mødested. Det var enighed om, at et vigtigt parameter er at
finde et mødested, hvor der er gode parkeringsforhold. Der arbejdes i første omgang med at finde
et egnet mødested i Fredericia.

13. Orienteringspunkter:
a. Salg til kommuner uden for Syddanmark
Det er i Styringsaftalen 2013 præciseret, at Styringsaftalens principper kun kan binde aftalens
parter. Det blev på mødet i Socialdirektørforum den 16. maj besluttet, at den enkelte
driftsherre, i de fremadrettede aftaler, dvs. pr. 17. maj 2012, skal indskrive, at det er
takstprincipperne i Styringsaftalen i Syddanmark, der er gældende. Hvis dette ikke fremgår i de
fremadrettede købsaftaler, vil der være 100 procents driftsherreansvar ved en eventuel
underskudsdækning for de kommuner, der er uden for Syddanmark.

Region Syddanmark har stillet spørgsmål til, hvad der skal gøres med de regninger, der skal
udsendes eksempelvis ifm. lukning af Kastaniely, hvor der er køberkommuner udenfor
Syddanmark.
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Forretningsudvalget har drøftet dette og deres tilbagemelding er følgende:
Der er lovgivningsmæssigt ikke sket nogen ændringer på dette område. Regningerne skal
derfor udsendes ud fra den hidtidige praksis, hvor der har været en politisk forståelse af, at
underskuddet fordeles blandt alle køberkommuner, der har brugt tilbuddet to år forud for det
år, hvor lukning af tilbud træffes. Dette gælder således også kommuner udenfor Syddanmark.
Hvis én eller flere af kommunerne udenfor Syddanmark ikke vil betale deres del af
underskuddet, meldes dette tilbage til Forretningsudvalget via Fælleskommunalt
Socialsekretariat. Hvis det er tilfældet, skal dette drøftes i Socialdirektørforum.

b. KL´ s regnskabsopgørelse
KL har udarbejdet en regnskabsopgørelse af de 22 kommuners omkostninger på hele det
sociale område. Regnskabsanalysen viser bl.a., at udgifterne til udsatte børn og unge samt
voksenhandicap fra regnskab 2010 til 2011 er faldet med 579 mio. kr. eller 5,9 % i de
syddanske kommuner.

Udgifterne i tabellerne er opgjort som nettodriftsudgifter eksklusiv refusion for særligt dyre
enkeltsager og tjenestemandspensioner.

Bilag:
Bilag 13b.

c. Styringsaftalen 2013- Orientering
Styringsaftalen udsendes til godkendelse i byråd og regionsråd umiddelbart efter mødet i KKR
den 29. August. Styringsaftalen skal være godkendt i alle byråd senest den 15. oktober 2012.
Derudover skal aftalen offentliggøres på kommunernes Region Syddanmarks hjemmesider
senest 15. november 2012.

d. Svendborg Kommune; orientering om lukning af Jægermarkens specialbørnehave.
Bilag:
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Bilag 13d1_Orientering om lukning af specialbørnehaven Jægermarken
Bilag13d2_ Efterregulering ved lukning af specialbørnehaven Jægermarken

e. Rammeaftale for specialundervisning overgået til kommunerne
Den 28.april 2012 overgik opgaven med rammeaftaler på specialundervisningsområdet til
kommunerne. Socialsekretariatet varetager denne opgave indenfor den samme ramme som
de øvrige opgaver på det specialiserede socialområde.
Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet kan ses her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141579

f. Politisk temadag 2013 afholdes den 13.december
Den politiske temadag for 2013 afholdes torsdag den 13.december fra 12.00-16.00 på Comwell
i Middelfart. Temaet for temadagen bliver
Fremtidens velfærdssamfund – Fra forbruger til aktiv borger og fra kontrolsamfund til fokus på
resultater.
Invitation og nærmere oplysninger sendes ud snarest.

g. 39 anbefalinger til hvordan man hurtig opdager og stopper overgreb mod børn
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har netop modtaget 39 anbefalinger til,
hvordan man hurtigt opdager og stopper overgreb mod børn. Anbefalingerne er udarbejdet af
Ekspertpanelet nedsat af Karen Hækkerup, som nu går i gang med at omsætte anbefalingerne
til konkrete initiativer.
Nogle af anbefalingerne går på:
• Obligatoriske tværfaglige forløb omkring de udsatte børn og unge på lærer-, pædagog-,
socialrådgiveruddannelsen, og relevante sundhedsfaglige uddannelser som led i en national
kompetenceplan.
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• Kommunernes tværfaglige samarbejde om udsatte børn skal styrkes, blandt andet i forhold
til sundhedspleje, skoler, dagtilbud, tandpleje.
• Alle kommuner bør etablere en central systematisk behandling af alle indkomne
underretninger.
• Alle kommuner bør være tilknyttet et børnehus, hvor der kan opbygges ekspertise i samtaler
med børn udsat for overgreb.
• Alle kommuner bør have klare procedurer for håndteringen af underretninger og sager om
overgreb (beredskaber).
• Reglerne vedrørende samvær for anbragte børn bør tydeliggøres, så det fremgår tydeligt, at i
sager, hvor et barn er anbragt på grund af mistanke om overgreb, må barnet ikke sendes på
ikke-overvåget samvær hos de personer, som mistanken retter sig mod.
Link til hele rapporten: http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2012/Ekspertrapportovergreb-born-2012.pdf

h. Ankestyrelsens evaluering af de ændrede handlekommuneregler på det specialiserede
socialområde
•

Evalueringen viser, at de ændrede handlekommuneregler har medført en større
gennemsigtighed i forhold til botilbuddenes pris sammenholdt med ydelsernes indhold. På
den måde har kommunerne i højere grad fået et overblik over indsatsen over for egne
borgere.

•

Lovændringen har givet kommunerne mulighed for at tilrettelægge en kontinuerlig
opfølgning og løbende vurdere borgernes individuelle behov for hjælp.

•

I konkrete interviews med borgere peges på, at borgere, der var flyttet til en ny kommune
før ændringen af reglerne, har været bekymrede for mødet med den nye kommune - uden
at de dog har oplevet, at de problemer, der var bekymrede for, faktisk har vist sig.
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•

Mange kommuner oplyser, at uafklarede spørgsmål om hvilken kommune, der var
betalingskommune efter de tidligere regler, har vist sig ved indførelsen af de ændrede
handlekommuneregler, men altså ikke er opstået som en følge af handlekommunereglerne.

•

Endvidere peger enkelte kommuner på eksempler på uenigheder og ydelsesændringer, der
efter de interviewedes opfattelse ikke er sket på et helt sagligt grundlag. Der er primært
tale om overgangsfænomener, der har været knyttet til indførelsen af de nye
handlekommuneregler og ikke den løbende anvendelse af disse. Det er derfor ikke muligt at
løse sådanne problemer ved nye regler. De skal løses ved tættere samarbejde mellem
kommunerne.

•

Næsten halvdelen af kommunerne har drøftet handlekommuneproblematikker i
forbindelse med de årlige regionale rammeaftaler. Interviewkommuner taler positivt om
dette forum som et redskab til udvikling og samarbejde om at indgå aftaler og forebygge
samarbejdsproblemer og risiko for fejl.

Læs mere om ankestyrelsens evaluering her:
http://ankestyrelsen.dk/Page_Pic/pdf/Evaluering_af_de_%C3%A6ndrede_handlekommune
regler_p%C3%A5_det_specialiserede_socialomr%C3%A5de_13_06_2012_16_34.pdf

14. Eventuelt og næste møde
Eventuelt:
•

Der skal på næste møde dagsordensættes et punkt omkring udfordringen i forhold samspil
mellem beskæftigelsesområdet og socialområdet. Herunder lægekonsulenternes rolle i
kommunerne set i lyset af den nye førtidsreform.

•

Assens Kommune orienterede om at der på tilbuddet CUA er opstået et underskud hvilket
forventes at være 11 – 12 mio. kr. ved udløbet af 2012. Dette vil meget muligt have
betydning for taksterne i 2014.

Næste møde er den 12.oktober
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